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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

“Reunião Ordinária do Subcomitê Lagoa de Saquarema” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 89/2019 de 13 de setembro de 2019 

Data: 26/09/2019      

hora: 10h 

Local: Colônia dos Pescadores Z 24 Saquarema. – Rua Visconde de 
Baependi, n. 137 - Areal, Saquarema/RJ 

Presentes: Letícia Hitomi Nogami (FIPERJ); Edna Ferreira Calheiros Saraivo (AMEAS); Gabriela 
Negreiros Coutinho (CAJ); Dulce Tupy (Colônia Z24- Saquarema); Beatriz Vanacor (Colônia Z24- 

Saquarema); Nelson Ferreira da Costa (ITOGRASS); Luiz C. Lopes (Museu Conhecimentos Gerais – 

Jaconé); Zélia M. Pontes (NEABC); José Vicente (Amila Jacarepiá); Diniz da Silva; Miguel Cordeiro; 

Túlio Barbosa (FIPERJ); Layra Brandariz da Fonseca; Henrique Oliveira; Iza Paz; Vinícius (NEABC); 
Priscila Amaro (Raízes); Patrícia Nunes (Fazenda Saquarema); Jossane Coutinho (NEABC); Regina 

Vilma (NEABC); Alexandrino; Miguel Cordeiro; Felipe Manechy (APROSA); Luís Fernando e Renan 

(CILSJ). 

Pauta:  

  1) Aprovação da Ata anterior (15/07/2019); 
  2) Apresentação dos GTs; 
  3) Assuntos Gerais. 
 

Resumo:  
A reunião foi iniciada com a saudação da Diretora, Edna Calheiros, aos presentes e agradeceu 
a participação de todos e aproveitou para atualizar as informações sobre a rubrica destinada 
ao Subcomitê, conforme disposto na tabela 7 da Resolução 102/2019 do CBHLSJ; que destina 
para o ano de 2020 um montante de 250 mil para “Avaliação Ambiental da Lagoa de 
Saquarema e entorno”, o que pode ser utilizado para a confecção do plano de gestão da barra 
franca da Laguna de Saquarema, por exemplo. Aproveitou também para lembrar sobre os 
investimentos em saneamento, que conforme o disposto em Lei, 70% dos recursos do CBHLSJ 
dever ser voltados às obras de saneamento. Por isso, o município de Saquarema deve se 
pronunciar se está de acordo em receber recursos do CBHLSJ para obras deste fim, salientou a 
Diretora.  Passando para o primeiro item de pauta Aprovação da Ata anterior (15/07/2019) 
foi acordado que não haveria a necessidade de leitura, uma vez que a mesma tinha sido 
enviada com antecedência por e-mail aos membros, com não houve alteração a ata foi 
aprovada sem ressalvas.  Passando para segundo item Apresentação dos GTs, o membro José 
Vicente da instituição Amila Jacarepiá, iniciou as rodadas de apresentações com o GT de Lagoa 
de Jacarepiá, discorreu sobre a importância da preservação das lagoas de Saquarema, em 
especial a de Jacarepiá, por ser a única de água doce da região do lagos.  Em sua apresentação 
o Sr. José Vicente falou sobre o projeto de reflorestamento em um terreno na Av. Jacarepiá 
Sul, em Vilatur Saquarema.  Foi informado que seria um “teste de reflorestamento” com 
plantio de 400 mudas de várias espécies nativas da Mata Atlântica como, por exemplo, a 
Cabeludinha; Cereja do Rio Grande; Cambuí; Pitangatuba; Pitangão; Cambuci; Sibipiruna; 
Tamanqueira; Ipê roxo; Pau ferro dentre várias outras espécies apresentadas. O Sr. José 
Vicente aproveitou para indicar o endereço eletrônico no Facebook e no Blogspot: “Amigos da 
Lagoa de Jacarepiá”, onde os interessados pudessem saber mais sobre o assunto. Passando 
para a próxima apresentação sobre grupo de trabalho do Rio Roncador realizada pela 
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Instituição Raízes, foi apresentado o histórico de problemas na região da bacia do rio 
roncador, sendo eles: Incredulidade dos moradores pela falta e/ou descontinuidade de 
projetos e políticas na região; IPTU urbano apesar de ser área rural; Lixo nas margens do rio 
Roncador (oferendas); Desmatamento das margens (por fogo, ocupação irregular) e Falta de 
fiscalização. O grupo destacou algumas propostas para esses problemas, sendo elas: Falar com 
a Prefeita sobre o projeto de saneamento de Sampaio Correia; Buscar parceria com CEDAE 
para projeto de reflorestamento; Associar reflorestamento das margens com agrofloresta; 
Fazer projeto de saneamento com mapeamento das propriedades; Mapear as propriedades 
existentes na região com a Secretaria de Agricultura; Colocação de placas de identificação das 
ações realizadas, para dar visibilidade e estimular o cuidado e respeito dos moradores; 
Limpeza periódica do rio; Cobrar o posto avançado da Guarda Ambiental na Serra; Levar a 
proposta do FUNBOAS no Plano do Comitê de Bacias. Mediante o exposto, foram 
apresentados os seguintes encaminhamentos: Marcar reunião com o Secretário de Governo 
para levar à Prefeita a necessidade de indicação do projeto de saneamento para o Comitê; 
Buscar informações do CAR dos proprietários da região; Falar com o representante da CEDAE 
na próxima reunião para ver a possibilidade da parceria em projeto de reflorestamento das 
margens e preservação das nascentes do rio Roncador. Marcar reunião com Comissão de Meio 
Ambiente e de Obras e Serviços Públicos (Câmara de Vereadores de Saquarema) para pedir 
audiência pública sobre o projeto de saneamento. Passando para o último grupo, o Senhor 
Luiz Lopes realizou a apresentação do Canal Salgado; onde foram revelados os registros 
fotográficos de anos de luta voltados à preservação ambiental da região de Saquarema. Para o 
apresentador, a ação humana foi a principal fonte de impacto na região do Canal Salgado, em 
sua apresentação diversos flagrantes de impactos gerados nos últimos anos na região, foram 
apresentados corroborando sua hipótese.   
Assuntos gerais: A senhora Priscila Amaro (Raízes) fez o convite aos membros do Subcomitê 
para o 1º Fórum Ambiental de Saquarema que foi realizado na FAETC de Bacaxá em 
18/10/2019 com a programação variada sobre a sustentabilidade na região, com temática 
voltada a resíduos sólidos, unidade de conservação e recursos hídricos. O Senhor Alexandrino 
participou da reunião falando sobre resíduos sólidos como fonte de renda para alguns 
moradores da região, enfatizou que sua luta é voltada para a conscientização dos gestores 
públicos sobre esse assunto. O Sr. Miguel Cordeiro solicitou a palavra para reiterar o 
pensamento do Sr. Alexandrino falando sobre a importância da consciência dos gestores 
públicos em prol da preservação ambiental da região.  E Sr.ª Edna levantou a possibilidade de 
realização de audiência pública com as autoridades de Saquarema visando solicitar 
esclarecimentos sobre o andamento das atividades voltadas à preservação ambiental do 
município, em especial a disposição de resíduos sólidos.  A Senhora Dulci Tupy contribuiu 
falando sobre a importância do estudo da barra franca de Saquarema e sobre o projeto 
realizado pela Fiperj em relação à pesca na Laguna e região costeira. Foi proposta a realização 
de estudo com rubrica do CBHLSJ (250 mil) para elaboração de um diagnostico sobre a gestão 
da Laguna de Saquarema e seu entorno.  Foi levantada por alguns participantes a questão do 
ordenamento da orla de Saquarema, no que tange à disposição de embarcações, comércio 
ambulante entre outras atividades dos munícipes. Foi informado que o poder público está 
retirando algumas embarcações e comércio consolidados na região por tempos. Foi proposto 
pela Sr.ª Dulce a retomada das discussões sobre a construção de um entreposto de pesca na 
região para subsidiar o mercado de pesca da região, assunto levantado no estudo da Fiperj, 
assim a Srª. Edna sugeriu à Fiperj que apresentasse um informe deste projeto na próxima 
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São Pedro da Aldeia, 18 de novembro de 2019. 

 

 
EDNA CALHEIROS  

Diretora do Subcomitê Lagoa de Saquarema 

CBHLSJ 

 

reunião que ficou marcada para o dia 28/11/2019 às 10h na colônia de Pesca de Saquarema. 
Sem mais assuntos a ser discutido a reunião foi encerrada.    
Registro Fotográfico: 

    

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relator: Luís Fernando Faulstich 


